
Informacja 

z realizacji interpelacji i wniosków

 zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie

w dniu 13.06.2017 roku i 03.08.2017 roku.

Na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 13.06.2017 roku i 03.08.2017 roku zgłoszono

4 interpelacje i 1 wniosek.

Interpelacje  i  wniosek  zostały  przekazane  do  Wydziału  Infrastruktury  Komunalnej

i Ochrony Środowiska celem ich realizacji.

Z ogólnej liczby 4 zgłoszonych interp  elacji:

• 3 interpelacje zostały załatwione pozytywnie, a dotyczyły one:

-  usunięcia  usterki  (migania,  świecenia  przerywanego)  lamp  oświetlenia  parkowego

znajdującego się przy bloku Kilińskiego 6 w Staszowie  (usterka została usunięta przez

Wykonawcę  w  ramach  posiadanej  gwarancji.  Z  uwagi  na  fakt  trwania  okresu

gwarancji na eksploatację w/w oświetlenia, ewentualne zaobserwowane usterki należy

zgłaszać bezpośrednio do tut. Urzędu, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony

Środowiska);

- wykaszania traw na terenie wokół garaży przy ulicy Kolejowej w Staszowie (wykaszanie

traw  miało  miejsce  w  miesiącu  lipcu  i  sierpniu  bieżącego  roku  i  było  realizowane

zgodnie z harmonogramem wykaszania terenów zielonych miasta Staszowa);

- wykaszania traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie miasta Staszowa –

droga  nr  757,  765,  764 (pracownicy  tut.  Urzędu  monitują  u  Zarządcy  dróg

wojewódzkich  o  systematycznym  wykaszaniu  w  pasach  drogowych  w/w  dróg.

Przedmiotowe prace wykonane były w miesiącu sierpniu br.).

• 1 interpelacja została załatwiona wg kompetencji, a dotyczyła ona:

- wykonania oznakowania poziomego „P-4” na drodze wojewódzkiej nr 764 na kilometrażu

56/1  na  granicy Gminy Staszów i  Gminy Rytwiany (skierowano pismo w tej  sprawie

znak:IKOŚ.0003.33.2017.I  do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem

zajęcia stanowiska). 

Wniosek jest w trakcie realizacji, dotyczy on:

- nieprawidłowości w oznakowaniu Sołectwa Sielec tabliczkami z nazwą miejscowości oraz

numerami  porządkowymi  nieruchomości  znajdujących  w  miejscowości  Sielec

(po dokonaniu przeglądu w terenie przedmiotowych tabliczek tut. Urząd pismem znak:

IKOŚ.7022.45.2017.I  z  dnia  17.07.2017  r.  poinformował  wnioskodawcę  o  podjętych



działaniach w w/w sprawie. Jednocześnie zwrócił się ponownie z prośbą o dokonanie

weryfikacji  proponowanych  zmian  w  oznakowaniu  miejscowości  Sielec  oraz

sprawdzenia poprawności już istniejącego oznakowania w zakresie numeracji posesji

i lokalizacji tabliczek i poinformowanie o ewentualnych uwagach tut. Urząd).
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